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                                                                                         Warszawa, dnia 07.02.2019 r. 
 

                                                                                                                                      

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 

NUMER POSTĘPOWANIA: D/03/2019. 

 

            Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 2. Regionalna Baza 

Logistyczna informuje, że w postępowaniu na dostawę samochodów ogólnego 

przeznaczenia - MIKROBUSÓW dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

I. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział V – Warunki 

udziału w postępowaniu, Warunki przedmiotowe, pkt 6, jest: 

6.   Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców zgodności 

oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego: 

6.1. system zarządzania jakością Wykonawcy spełnia wymagania zawarte w ISO 

9001:2015. 

6.2. potwierdzenie wielkości zużywanej energii, wielkość emisji dwutlenku węgla 

oraz wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów w zakresie oferowanego pojazdu poprzez załączenie odpisu, kopii 

lub wyciągu ze świadectwa homologacji. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

6.   Zgodnie z art. 25 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawców zgodności 

oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego: 

6.1. potwierdzenie wielkości zużywanej energii, wielkość emisji dwutlenku węgla 

oraz wielkość emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz 

węglowodorów w zakresie oferowanego pojazdu poprzez załączenie odpisu, kopii 

lub wyciągu ze świadectwa homologacji. 
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II. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział VII – Wykaz 

oświadczeń, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków oraz brak 

podstaw do wykluczenia,  pkt 2.5. jest: 

2.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, wymaga się złożenia: 

2.5.1. Certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający wdrożenie i funkcjonowanie 

systemu zarządzania jakością Wykonawcy. 

2.5.2. Odpis, kopia lub wyciąg ze świadectwa homologacji potwierdzające wielkość 

zużywanej energii, wielkość emisji dwutlenku węgla oraz wielkość emisji 

zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w zakresie 

oferowanego pojazdu. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 

2.5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, wymaga się złożenia: 

2.5.1. Odpis, kopia lub wyciąg ze świadectwa homologacji potwierdzające wielkość 

zużywanej energii, wielkość emisji dwutlenku węgla oraz wielkość emisji 

zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów w zakresie 

oferowanego pojazdu. 

 

III. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Rozdział XII – Miejsce 

oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1 i 2 jest: 

1. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godz. 08:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019 r. do godz. 11:00, w siedzibie 

zamawiającego, budynek nr 1 - sala konferencyjna. 

Zamawiający zmienia treść przytaczanego zapisu i nadaje mu nowe brzmienie: 
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1. Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniPortalu. w terminie do dnia 25.02.2019 r. do godz. 08:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2019 r. do godz. 12:00, w siedzibie 

zamawiającego, budynek nr 1 - sala konferencyjna. 

 

    Zamawiający informuje, iż w wyniku niniejszej zmiany treści SIWZ,  dokonał 

zmianę treści ogłoszenia oraz przedłuża terminu składania ofert. Oferty należy składać 

do dnia 25/02/2019, do godz. 08:00. Pozostałe warunki składania ofert, określone  

w SIWZ, pozostają bez zmian.  

  

 

 

 

 

                      KOMENDANT  

          /-/ wz. płk Andrzej MAGIERA 

 

 


